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Plats och tid Torslandaförsamlingshem, kl. 18:30-22:30 § 15-33

Beslutande Gunilla Eriksson, ordfiirande
Anne Wirmark
Håkan Magnusson
Inger Hermansson
Ann-Marie Ericson
Bernt Szerszenski
Eva 1-lammarström
Georg Trulsegård
Leif Wretljung (t.o.m. § 24)

Ersättare Ina Olsvik

Kyrkoherde Mats-Ola Nylén

Övriga deltagare Svjetlana Ostojic, sekreterare

Förhinder har anmälts av Maria Norlander, Annika Odmyr, Peter Kääpä
och Emilia Garpebring

Utses att justera

Justeringens Torslanda församlingsexpeditionen 2017-03-03
plats och tid
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§ 15 Sammanträdet öppnades, upprop
Ordföranden öppnade mötet med bön och upprop fl5rrättades. 1 samband med
uppropet informerade ordföranden att Max Rapp Ricciardi och Annika Ambjörnsson,
som skulle gjort en presentation av arbetsmiljöarbetet, inte kunde komma på grund
av sjukdom utan kommer istället att hålla presentationen på kommande möte 27/3.

§ 16 Fastställande och genomgång av dagordning
Dagordningen godkändes efter några justeringar.

§ 17 Val av protokolijusterare och justeringstid
Till protokolijusterare valdes Bemt Szerszenski och justeringstiden fastställdes till
2017-03-03.

§ 18 Föregående mötes protokoll
Protokollet från kyrkorådsmötet 2017-01-23 lades till handlingarna.

§ 19 Anmälan av övriga frågor
Kyrkliga aktiviteter i samband med valdagen.
Annonsering.

§ 20 Personal
a) Sjukskrivningar
b) Birgit Lennerås och Ebbe Appelros avslutade sina tjänster i församlingen 20/2.
c) Komministertjänsten i Björlanda, tre sökande i dagsläget.
d) Vikarierande komministertjänst i Torslanda, två sökande.
e) Kock Änglagården, rekryteringen måste vara klar till den 1/8.
1) Besök av pastorsadjunkten Staffan Birgersson.
g) Ann-Marie Ericson, Anne Wiremark och KH redogjorde för tillsättningen av

pedagogtjänsten i Amhult. Det var 11 sökanden varav 6 kallades på första
intervju därefter kallades 3 av dem till ytterligare en intervju. KR beslutade att
erbjuda Margot Holmgren tjänsten som församlingspedagog i Amhult.

§ 21 Arbetsmiljö:
a) Uppföljning av psykosocial arbetsmiljö

KH redogjorde för GDQ och uppföljningssamtalen som har ägt rum i några av
grupperna.
Strategidag 1/3. En del av dagen ska ägnas åt AKKA där man bland annat
kommer lyfta vilka saker man behöver bearbeta i varje grupp.

b) Fysisk arbetsmiljörond skulle ägt rum 22/2 ställdes in pga. sjukdom och kommer
att äga rum 6/3 istället.

c) Handlingspian i Amhult gällande kompiscaféet har tagits fram och presenterades
för KR.

§ 22 Sammankallande internationella gruppen
KR bekräftar att Peter Claussen är ny sammankallande i internationella gruppen.
Frida Brännström Ohison har tillfrågats om att vara personalresurs för internationella
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gruppen och delta på möten, vara behjälplig med ev. bokningar och beställningar och
liknade, sammanlagt 4-5 timmar per månad enligt överenskommelse med
distriktschefen i Amhult. Detta har frida ställt sig positiv till.
KR gav KH i uppdrag att se till att denna information delges internationella gruppen
för eventuella synpunkter.

§ 23 Änglagården
KR beslutade enligt AUs förslag att nybyggnadsgruppen utökas och att gruppen far
i uppdrag att se över vilka behov som finns och att KH far i uppdrag att framföra
detta till sammankallande Anitha Pihlblad.
KR valde in Lars Hammarström i nybyggnadsgruppen. Lars är byggingenjör och van
projektiedare som ska hjälpa gruppen med förstudien.

§ 24 Medlemskap i SKAO
KR och ekonomen redogjorde för medlemskapet 1 SKAO. KR beslutade att vi ska
gå med i SKAO 2012.

§ 25 Koliekter
Swish fungerar väl.

§ 26 Diakonala enheter
KR gav AU i uppdrag att kontakta Stadsmissionen, Kyrkans jourtjänst och Kyrkans
familjerådgivning och kollar upp med dem hur ett avtal om samarbete skulle kunna
se ut samt för flirslag på avtal med dessa.

§ 27 Inventarieansvarig och K-märkning av inventarier 1 våra kyrkor
a) Amhult behöver ha en utsedd ansvarig för inventarier.

KR beslutade att utse Anne Wirmark som inventarieansvarig i Amhult.
b) Genomgång av K-märkning är gjord av Åse Aulin och KR samt

inventarieansvariga i Björlanda och Torslanda kyrkor, Håkan Magnusson och
Ingrid Blomgren. KR beslutade att fastställa listan för K-märkning och att de
inventarieansvariga får tillgång till listan.

§ 2$ Rapportering angående delegationsbeslut
a) Åse Aulins tidsbegränsade anställning förlängd t.o.m. 31/3.
b) Avtal Agnetha Lidén.
c) Cateringavtal Änglagården.
d) Avtal Eniac, Aveny-program.
e) KH har godkänt att stadsdelen Västra Hisingen kan hålla ett möte angående

integration i Amhuits kyrka efter förfrågan från stadsdelen.

§ 29 Ekonomi
a) KR utsåg en budgetgrupp bestående av ordförande i KF (som fattar beslut om att

fastställa budget för 2018 och framåt) samt AU i KR (som bereder budgeten).
b) KR beslutade att anta den av stiftets representant presenterade Inköpspolicyn, se

bilaga 1.
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c) Ekonomen presenterade budgetavvikelse för Torslanda-Björlanda församling för

december 2016 samt januari 2017.

§ 30 KM informerar
a) KR behöver formulera en vilja med verksamheten på Volvo inför att vi driver det i

egen regi och att den ena av de två anställda kommer att gå i pension inom några
år. Ina Olsvik och Eva Hammarström arbetar med detta.

b) Mottagande av Lotta Möller och Ewalina Lyckegård kommer att äga rum 5/3 i
Björlanda kyrka.

c) KR redogjorde för kritiken som uppkommit sedan namnen på präster i annonserna
tagits bort. KR redogjorde vidare hur kommunikatören bedömer vi ska gå tillväga
vad gäller annonseringen. Vi fortsätter jobba med kommunikationen och försöker
hitta ett sätt så att alla blir nöjda.

§ 31 Ordförande informerar
a) Information angående kommande biskopsval och att Kf kommer att utse

12 elektorer från vår församling som far rösta, se bilaga 2.
Ordförande i Kf, Håkan Magnusson, skickar en kallelse till Kf där detta kommer
vara en punkt samt länken till biskopsvalet.

b) KR behöver uppdatera verksamhetsramen.
c) Inbjudan från Hela människan som kommer äga rum 22/4 2017 i Väne-Åsaka, se

bilaga 3.
d) förlängd dispositionstid avseende kyrkoantikvariskersättning till Torslanda och

Björlanda kyrka.
e) Tack från Bräcke diakoni för gåvan.
f) Tillsättning/Återbesättning av komministertjänsten i Björlanda.
g) Tillsättning/Återbesättning av kock i Anglagårdens förskola.
h) Delegationsprotokoll stifisstyrelsen.
i) förhandlingsprotokoll inrättande av arbetsmilj ökommittén med lärarförbundet.
j) förhandlingsprotokoll inrättande av arbetsmilj ökommittén med KyrkA.
k) förhandlingsprotokoll inrättande av arbetsmiljökommittén med Lärarförbundet

musiker.

§ 32 Övriga frågor
a) KR önskemål är att ha aktiviteter i våra lokaler under valdagen. Viktigt att

fl5rsamlingen syns och hörs på valdagen. Vallokalenlröstlokalen i Torslanda blir
Ornen. Aktiviteterna under valdagen kommer att äga rum i lokalerna Lärkan och
Gladan.

b) Bemt Szerszenski påpekade vikten av att alla annonser ska korrekturläsas innan
de skickas för tryck

§ 33 Sammanträdet avslutades
Mötet avslutades med bön.
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Bilagor:

Bilaga 1: Inköpspolicy fl5r Torslanda-Björlanda ft5rsamling.
Bilaga 2: Biskopsval 2017.
Bilaga 3: Inbjudan från Hela människan.
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Svjetlana Ostojic

Inledning

Syfte och samband
Svenska kyrkan ska enligt kyrkoordningen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhetoch kyrkans medel ska förvaltas effektivt och på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med
kyrkans grundläggande värderingar.

När Svenska kyrkan gör inköp genom upphandling ska enligt kyrkoordningen de
konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas och inköpet ska även i övrigt genomföras
afifirsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande
hänsyn.

Denna inköpspol icy kompletterar kyrkoordningens bestämmelser om ekonomisk förvaltning.
1 policyn beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla inköp som görs.

Kyrkoordningen 47/49/51 kap. 3 §
När en upphandling görs ska man utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även i
övrigt genomföra den affärsmässigt. Vid upphandling ska alla anbudsgivare, anbudssökande
och anbud behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Målgrupp
Den primära målgruppen för policyn är beslutsfattare och medarbetare som gör inköp.

Grundläggande principer
Vid inköp ska följande principer tillämpas:

Människovärdesprincipen
Föreställningen om ett människovärde som är lika för alla människor är fundamental både fören kristen etik och för det demokratiska samhället. Ur människovärdesprincipen följer såvälnegativa som positiva förpliktelser. De negativa plikterna sätter vissa bestämda gränser förvårt handlande. Varje människa ska behandlas med respekt och far inte utnyttjas på ett
otillbörligt sätt. De positiva plikterna innebär krav på aktiva insatser ftw att främja andramänniskors väl. De positiva förpliktelserna är relaterade till ett krav på rättvis fördelning ochlikställdhet mellan människor. Människovärdesprincipen återspeglas idag i otika konventionerför mänskliga rättigheter.
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Principeit om det godaförvaltarskapet
Enligt förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som vi människor förfogar över som gåvor
som vi har fått av Gud för att brukas i våra medmänniskors tjänst. Människan är en förvaltareav Guds gåvor. Detta rymmer ett ansvar både mot andra människor och mot skapelsen iövrigt. Det handlar om att utnyttja olika naturtillgångar för att tillgodose människors behovoch om att vårda naturen med tanke på dess egenvärde och på framtida generationers behov.

Affärsmässighet

Kravet på affärsmässighet gäller vid alla inköp som sker genom upphandling och för alla
delar i inköpsprocessen. . Svenska kyrkan omfattas normalt inte av lagen (2007:109 1) om
offentlig upphandling. Dock används bestämmelserna i lagen som vägledning för
bedömningen av vilka upphandlingsförfaranden som är att anse som affärsmässiga och vilka
som inte är det. 1 termen affärsmässighet ingår att leverantörer ska behandlas på ett likvärdigtoch icke-diskriminerande sätt och att upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt. Vidareingår i affärsmässigheten att principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet skaiakttas.

Särskilt om jäv
En person far inte delta i handläggning av ett inköpsärende som rör denne eller dennes make,sambo, förälder, barn, syskon, någon annan närstående eller något personen närstående
intresse. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad attrubba förtroendet till personens opartiskhet i ärendet.

Avrop från ett ramavtal
Nationella nivån och stiften tecknar olika typer av ramavtal. Ramavtalen är framtagna på ettsätt som uppfyller kyrkoordningens krav vid upphandling. Ramavtalen syftar till att skapaförutsättningar för resurseffektivitet och funktionssäkring med beaktande av
hållbarhetsfrågor. Om det finns möjlighet att göra inköp genom avrop från ett ramavtal skadetta göras, om det inte finns särskilda skäl.

Uppförandekod för leverantörer
Svenska kyrkan ska sluta avtal med företag som rättar sig efter internationella regelverk, vilkasyftar till att skydda människor och miljö, och som uppträder ansvarsfullt mot sina anställda,det omgivande samhället och miljön. Kyrkan ska uppmuntra befintliga och potentiellaleverantörer att kontinuerligt arbeta med miljö, mänskliga rättigheter och ansvarsfull styrning.
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Mot denna bakgrund ska, fl5rutom denna policy, även den uppförandekod för leverantörer
som kyrkostyrelsen har fastställt tillämpas vid inköp. Den handbok som utarbetats i
samverkan mellan nationell nivå och stiften ska vara vägledande för inköpsarbetet.



Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer

“Svenska kyrkans upptbrandekod ftr leverantörer” beskriver de minimikrav avseende etik samt hållbar social, miljömässig ochekonomisk utveckling som en leverantör till Svenska kyrkan ska uppfylla. Leverantören ansvarar för att även dessunderleverantörer lever upp till uppställda krav. Samtliga leverantörer, och dess underleverantörer, omfattas således av dennauppförandekod.

Lagkrav och normer för ansvarsfullt
färetagande
Med leverantör avses i denna uppförandekod såväl den
organisation med vilken Svenska kyrkan har slutit avtal
som den organisationens underleverantörer.

En leverantör till Svenska kyrkan ska, i hela sin
verksamhet, följa det aktuella verksamhetslandets
lagstiftning och myndighetsföreskrifter. Leverantören ska
också agera i enlighet med de ramverk som finns ftr
ansvarfullt företagande såsom FN:s Global Compact,
OECD:s riktlinjer for multinationella företag och FN:s
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
Om lagstiftning i ett verksamhetsland inte lever upp till
kraven i nämnda internationella ramverk, ska normerna i
ramverket ha fbreträde. Detta under förutsättningen att det
inte strider mot lag i det aktuella landet.

Leverantören ska ha en dokumenterad och fastställd
uppförandekod som täcker in kraven i ovanstående
ramverk.

Svenska kyrkan uppmuntrar användning av tredjeparts
certifieringar. såsom TCO Development för IT, fairtrade,
FSC och ekologisk märkning, och leverantören förväntas
informera Svenska kyrkan om vilka certifieringar som
används. Svenska kyrkan uppmuntrar transparens, t. ex.
genom löpande redovisning av hållbarhetsarbetet och
publicering av namnen på underleverantörerna och att
leverantören anställer människor som lever i utanförskap
för att minska arbetslösheten bland unga, nyanlända och
personer som av olika skäl stått utanför arbetsmarknaden
under en längre tid.

Miljömässig hållbarhet
Leverantören ska ha identifierat sina miljörisker. kunna
redogöra för hur leverantören agerar på dessa och vilka
målsättningar som finns. Miljöarbetet ska omfatta såväl
den dagliga verksamheten som det strategiska utvecklings
arbetet. Det kan bl. a. handla om insatser för att minska
den negativa miljö- och klimatpåverkan i den egna
verksamheten, hos underleverantörerna och när kunderna
använder den aktuella produklenJtjänsten.

Socialt ansvarstagande

Anställnings- och arbetsförhållanden
Leverantören ska följa tLO:s kärnkonventioner. Det
innebär bl. a att alla arbetstagare ska behandlas lika,
oberoende av kön eller sexuell läggning, etnisk, religiös
eller politisk tillhörighet, ålder eller funktionshinder.

Svenska kyrkan accepterar inte barn- eller tvångsarbete.
Det är viktigt att understryka att leverantören ska ha
processer för att hantera barnarbete i fall det uppdagas.
Det räcker inte att enbart förbjuda barnarbete utan
leverantören ska även erbjuda alternativ och ha dialog med
familjen om barnarbete upptäcks.

Leverantören får inte hindra arbetstagare från att ansluta
sig till fackföreningar eller förhandla kollektivt. Om
nationell lagstiftning inte tillåter fackliga rättigheter, ska
medinflytande främjas liksom andra former för dialog
mellan ledning och anställda.

En arbetstagares ordinarie arbetstid får inte överskrida
antalet tillåtna arbetstimmar enligt verksamhetslandets
lagstiftning. Lagar och överenskommelser för övertids
ersättning ska också respekteras. Lön, inkluderat övertids
ersättning och andra arbetsförmåner, ska betalas direkt till
arbetstagaren på överenskommen tid.

En leverantör som verkar i en låglönebransch eller ett
låglöneland ska kunna redogöra för hur leverantören
säkerställer att arbetstagare kan leva på sina löner (t. ex.
genom kollektiva förhandlingar, löpande lönerevisioner
eller andra analyser för att se till att lönerna är värdiga).
Detta är särskilt viktigt i tänder där minimilönerna inte
täcker grundläggande behov för arbetstagaren och dennes
familj.

En leverantör ska säkerställa att arbetstagares arbets
uppgifter planläggs och ordnas så att de kan utföras i en
sund och säker miljö. Arbetstagare ska inte utföra farligt
arbete utan adekvat skyddsutrustning och utbildning.
Arbetslokalen ska vara utformad så att den är lämplig ur
arbetsmiljösynpunkt. Leverantören ska se till all ingen
arbetstagare utför sitt arbete under inverkan av alkohol
eller droger.

Leverantören ska också följa andra ILO-konventioner som
är relevanta för verksamheten.

övriga mänskliga rättigheter
Enligt FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter har företag skyldighet att respektera
de mänskliga rättigheterna. dvs. The International Bill of
Human Rights. Principerna gäller inte bara den egna
verksamheten och hos underleverantörer utan även i
kundledet. Utöver de rättigheter som nämns i avsnittet
ovan (Anställnings- och arbetsförhållanden) kan olika
verksamheter påverka andra rättigheter såsom rätten till
rent vatten och markrättigheter.
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Leverantören ska kunna redogöra för vilka mänskliga
rättigheter dess verksamhet påverkar samt hur risker for
negativ påverkan hanteras och minimeras.

Anti-korruption
Svenska kyrkan tar avstånd från all form av korruption,
jäv och annat otillbörligt handlande. Leverantören, dess
arbetstagare och företrädare, får inte ta emot gåvor,
betalningar eller tillskansa sig fördelar i utbyte mot
tjänster. De får inte heller, direkt eller indirekt, erbjuda
eller godkänna betalningar, gåvor eller liknande i syfte att
skaffa sig otillbörliga förmåner. Svensk lagstiftning och
den svenska Näringslivskoden är utgångspunkten när
konkreta situationer ska bedömas.

För att motverka jäv ska intressekonflikter undvikas
mellan privata ekonomiska spörsmål och leverantörens
affärsverksamhet. Opartiskhet ska gälla både vid
beredning av och beslut om inköpsärenden för att
säkerställa behandling på sakliga och affärsmässiga
grunder.

Implementeringltillämpning
Leverantören ska kunna redovisa dess arbete för att
upp1’lla kraven i denna uppförandekod. Leverantören
förväntas arbeta förebyggande och Svenska kyrkan
inkluderar både genomförda aktiviteter, handlingspianer,
åtgärdsplaner och målsättningar i sin bedömning av den
leverantör som anlitas.

Inspektion
Svenska kyrkan förbehåller sig rätten att själv, eller genom
ombud, oanmält utföra inspektioner hos en leverantör eller
en underleverantör. Leverantören är skyldig att ge Svenska
kyrkan eller dess ombud tillgång till de lokaler, material
eller annat som är nödvändigt för att genomföra en sådan
kontroll och samarbeta om det finns skäl för att undersöka
förhållandena hos en underleverantör.

Efterlevnad
Om ett agerande som strider mot denna uppförandekod
upptäcks ska leverantören upprätta handlings- och åtgärds
planer. Leverantören ska rapportera avvikelserna och
handlings- och åtgärdsplanerna till
ramavtal@svenskakyrkan.se.

Leverantören ska vid förfrågan från Svenska kyrkan kunna
visa upp dokumentation från genomförda inspektioner,
liksom eventuella handlings- och åtgärdsplaner.

Om Svenska kyrkans krav inte respekteras
Om leverantören skulle bryta mot kraven i
uppförandekoden och undlåter att åtgärda identifierade
problem inom en rimlig tid förbehåller sig Svenska kyrkan
rätten att säga upp avtalet.

Vi har tagit del av Svenska kyrkans krav på leverantörer och underleverantörer

Vi bekräftar härmed att vi har tagit del av Svenska kyrkans uppförandekod för leverantörer och accepterar den i
sin helhet. Vi kommer att, om avvikelser uppstår, rapportera dessa och handlings- och åtgärdsplaner till
ramavtal(svenskakyrkan.se.

Ort

ILe verantören s namn

Firmatecknare

Titel

2(2)
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Till
Kontraktsprostar
Församlingar/pastorat
Kyrkoherdarför kännedom

OBS! Detta material ska via pastoratet spridas även till kyrkofullmäktiges ordförande i
pastorat/församlingar.

Biskopsvalet 2017, PM inför &ektorsval, nu fråga om
förtydligande kring valbarhet, ersättare och ersättarinträde

Elektorsvalet

Det har tidigare skickats ut information om elektorsvalet. Denna PM är ett förtydligande kring
valbarhet, ersättare och ersättarinträde.

Inför biskopsvalet ska varje församling/pastorat välja elektorer. Elektorerna väljs utifrån kretsen av
förtroendevalda och det är kyrkofullmäktige som väljer elektorer och ersättare. Elektorerna ska vara
utsedda senast den 22 juni 2017. Observera att protokollet ska vara stiftsstyrelsen tillhanda senast
samma dag, om ni skickar protokoll per mail som inscannad fil måste komplettering ske via post
med bestyrkt protokollsutdrag. Utifrån protokollet ska röstlängd inför nomineringsvalet och
biskopsvalet upprättas. Antal elektorer som ska väljas framgår av tidigare utskickad lista till
pastorat/församlingar, kontraktsprostar och kyrkoherdar för kännedom från Göteborgs stift den 10
febrctari 2017.

Valbarhet

Valbar till elektor och till ersättare för elektor är den som är valbar till ledamot i kyrkofullmäktige.
Valbarhetskraven framgår av 33 kap. 4-6 kyrkoordningen. Det innebär att en person måste vara
döpt, tillhöra Svenska kyrkan och vara 18 år senast den dag elektorsvalet äger rum, vara folkbokförd i
församlingen eller i en församling i pastoratet och inte ha sådan funktion som anges i 33 kap. 5 eller
6, t.ex. ha en ledande ställning i pastoratet.

Vid valet av elektor/ersättare får inte de personer rösta som redan har rösträtt vid biskopsvalet. Den
som redan har rösträtt vid biskopsvalet är inte heller valbar till elektor/ersättare. Detta berör ledamöter
i stiftsstyrelsen och ledamöter i domkapitlet.

Göteborgs stift
Lilla Bommen 1, Box 11 9 37, 404 39 Göteborg
031 -771 3000 (vx) . goteborgsstift@svenskakyrkan.se



Antal elektorer och antal ersättare

Det ska väljas lika många elektorer som det finns röstberättigade präster och diakoner anstallda
stiftets församlingar och anställda pastorsadjunkter när stiftsstyrelsen beslutar om tidpunkt för valet.
Antalet röstberättigade präster och diakoner anställda i stiftets församlingar och anställda
pastorsadjunkter är 623 st. enligt tidigare utsänd lista.

För elektorerna ska det väljas lika många ersättare.

Inträdesordning för ersättare

för vatje elektor som väljs ska det utses ersättare. Det finns två sätt att Utse ersättare. Det ena är
genom majoritetsval, då kan alla ersättare träda in för elektor oberoende av
nomineringsgruppstillhörighet. Hur ersättarna går in bestäms av den ordning som kyrkofullmäktige
bestämmer. Har man inte rangordnat ersättama gäller ersättarinträde titifrån den ordning på namn som
finns i protokollet från valet av etektorer. Ersättarordn ingen kan skrivas in på de blanketter som
anvätids för elektorsvalet som tidigare bifogats från Göteborgs stift. Om det inte finns tillräckligt med
titiymme på bifogade blanketter från Göteborgs stift går det bra att redovisa respektive protokoll från
elektorsvalet där elektor och ersättare för elektor tydligt framgår.

Det är mycket viktigt att det klart och tydligt framgår vem som har valts till elektor och
vilken/vilka ersättare som har valts och att eventuell inträdesordning för ersättare redovisas.

Göteborgs stift kallar inte in ersättare för elektor, är elektor förhindrad att rösta får man själv
meddela och komma överens om vilken ersättare som ska avlägga röst.

Bestämmelser om elektorsval finner ni i 8 kap 1 8-23 kyrkoordningen.

Hur ersättarna ska inträda vid proportionellt valsätt framgår av 39 kap 1 $ kyrkoordningen.

Ledamöter i stiftsstyretsen och domkapitlet

Kyrkoordningen säger att präster och diakoner, ledamöter i stiftsstyrelsen samt domkapitlet inte kan
väljas eller delta i valet av elektor även om de är ledamöter i kyrkofullmäktige. Detta på grtind av att
de redan har rösträtt i biskopsvalet. ( 8 kap. 23 kyrkoordningen).

Mer information

Mer information kommer fortlöpande, samt uppdateras regelbundet på
www.svenskakyrkan .se/goteborgssti ftlb iskopsval-20 17
Frågor angående elektorsvalen, nomineringsvalet och biskopsvalet besvaras av undertecknade
stiftsjtirister samt pressekreterare.

Lottise Edqvist Lendefors Therese Kogler Bennsten Torgny Lindén
stiftsj urist stiftsj urist pressekreterare
031-7713024 031-7713029 031-771 3031



Hela människan
SOCIAI.T ARBETE PÅ KRISTEN GRUND

VÄSTRA GÖTALAND

Till huvudmännen
För Hela Människan i Västra Götaland

Göteborg i februari 2017

Kallelse till regionstämman

lördagen den 22 april 2017
1 Ordenshuset, Väne Åsaka

Adress: Släflerna Väne-Åsaka.

Program Kl 09.00
Kl 10.00 — 12.00
Kl. 12.00
Kl. 13

Kl. 14
Kl. 16 (ca)

Kaffe/the o macka
Årsmöte Länsnykterhetsförbundet
Gemensam LUNCH
Seminarium.
“Civilsamhället och Överenskommelsen med
Västra Götalandsregionen”
Anna-Lena Holberg
“Civilsamhället, vad är det?”
Jan Linde
förhandlingar Hela Människan
Avslutning med fika

Församlingar, kyrkoråd, kårer,

samfundens stift/distriktsorganisationer

och alla enheter inom Hela Människan i Västra Götaland

uppmanas att utse ombud till årets regionstämma.

ANMÄL valda ombud och vilka som kommer senast 1 april, till

• Hela Människan V Götaland, Nordhemsgatan 12, 413 27 Göteborg

• per telefon: 0768-67 56 25
• per e-post: erling.zetterman(helamanniskan.se

frågor besvaras av Erling Zetterman 0768-675 625,

Gull-Britt Byhuin 0704-54 64 21

Er församlings/enhets/distriktsorganisations närvaro gör skillnad på

regionstämman!

Owe Andersson
ordförande
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Övrig information inför stämman:

Även i år genomförs stämman i samverkan med Länsnykterhetsförbundet.Lunchen och seminariet är gemensamt.

Hela Människan Västra Götaland vill under åren 2015 — 2016 bLa. betona vikten avoch medverka till att stärka det lokala arbetet i att vara ett var dags rum för utsattamänniskor.
Att genomföra lokala omvärldsanalyser är en bra metod för att tydligt se behovenoch därefter forma verksamheten efter de förutsättningar som finns.1 det förebyggande arbetet kan nya och “oprövade” foikhälsoprojekt vara ett bramedel att gemensamt fullfölja kallelsen att vara Jesu händer och fötter i en hårdomvärld.

Hela Människan i VG är beroende av ert ekonomiska stöd även under år2017.
Använd vårt Plusgiro: 23 7473-4.

Mer information om vårt arbete på:
www.helamanniskan.se/vastragotaland

Utdrag ur stadgarna, § 6: enhetens högsta beslutande organ är stämman,som består av ombud valda av enhetens huvudmän. Huvudmännen har rättatt välja två ombud vardera. För varje ombud kan utses en ersättare.

Observera!
Hos oss registrerade ombud och anmälda deltagare fårårsmöteshandlingar och mer information skickade till sig treveckor före regionstämman.

VÄLKOMNA!


